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BENDROJI DALIS 

 

Bibliotekos uţdavinys- uţtikrinti efektyvią viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą. Juo 

siekiama plėtoti ir gerinti kultūrines bei informacines paslaugas viešojoje bibliotekoje ir filialuose.  

Būtina sudaryti sąlygas Neringos gyventojams ir svečiams naudotis ne tik universaliu dokumentų 

fondu, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis, plėsti bibliotekos 

paslaugas.     

2010 metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios  bibliotekos ir jos filialų 

veikloje svarbiausia buvo ţinių, informacijos bei dokumentų išsaugojimas, kaupimas ir skleidimas 

vartotojų tarpe, jų informacijos poreikių tenkinimas. Pagrindinis veiklos tikslas - visuomenės 

bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas. Viešoji biblioteka stengėsi būti ne tik 

tradicine skaitymo, kultūros ir bendruomenės susirinkimo vieta, bet ir vieta, kurioje uţtikrinamos 

informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių 

internete, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios 

bibliotekos ir jos filialų dokumentų fondai sutelkti visų bendruomenės, kurią  aptarnaujame, ţmonių 

interesų, informacijos poreikių tenkinimui ir švietimui. Neringa-kurortas, tad dokumentų, įvairių 

straipsnių apie Neringą kaupimas yra reklama, paţintis su mūsų miestu, jo istorija, unikalia gamta, taip 

pat šių dienų įvykiais poilsiautojams, turistams, apsilankantiems Kuršių nerijoje ir visiems mūsų 

bibliotekos ir jos filialų lankytojams. Įvairių dokumentų, straipsnių apie Kuršių neriją kaupimas turi ir 

išliekamąją, istorinę vertę. Svarbus uţdavinys ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios 

bibliotekos veiklos sistemingas tobulinimas ir atnaujinimas, pritaikant ją prie greitai besikeičiančių 

laikmečio reikalavimų, naujų technologijų. Bibliotekos veiklą stengtasi derinti su miesto 

bendruomenės ir atvykstančių turistų, poilsiautojų (Neringa-kurortas) interesais ir poreikiais.                              

                     Bibliotekos autoritetas pirmiausia ir siejasi su jos galimybėmis bei sudarytomis sąlygomis 

kiekvienam susipaţinti su geriausiais literatūros kūriniais, gauti reikalingą informaciją. Labai svarbu 

uţtikrinti stabilumą bibliotekos veikloje, pavestų funkcijų vykdymą, dokumentų fondo pilnumą, 

aktyvinti skaitymą ir informacijos sklaidą, aktyviau įsijungti į LIBIS.  
 

Pagrindinės bibliotekos veiklos kryptys 2010 metais buvo: 

 Visuomenės bibliotekinis aptarnavimas bei informacinis aprūpinimas: 

 aptarnauti vartotojus: vietinius gyventojus ir svečius; 

 kaupti ir saugoti dokumentų fondą, atsiţvelgiant į vartotojų poreikius;  

 tęsti LIBIS diegimo darbus; 

 informuoti vartotojus apie naujus spaudinius; 

 rengti įvairias dokumentų parodas; 

 rengti įvairius literatūrinius renginius: knygų pristatymus, susitikimus su 

rašytojais, aktoriais, kitais ţymiais ţmonėmis.  

 pagal galimybes operatyviai atsakyti į vartotojų bibliografines ir kitas uţklausas; 

 teikti pagalbą pasirenkant literatūrą, ypač moksleiviams; 

 padėti susirasti vartotojams reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose; 

 vartotojų informacinės kultūros ugdymas; 

 interneto paslaugos teikimas vartotojams. 
 

       Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos veiklą pirmiausia įtakojo 

vartotojų poreikiai ir bibliotekos galimybės, tame tarpe ir finansinės bei ţmogiškieji resursai.  

  

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

       Bibliotekų skaičius: 

 

- iš viso   - 3 

- viešoji biblioteka  - 1 

- miesto filialų   - 2 
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Tinklo pokyčiai. 
 

              Neringoje bibliotekų tinklas išliko nepakitęs: Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 

viešoji biblioteka ir Preilos, Juodkrantės filialai. Neringos savivaldybėje bibliotekų tinklas- optimalus. 

Nors Preilos filiale vietinių vartotojų nedaug, bet Neringa ir visos jos gyvenvietės -kurortas, tad filialai 

labai reikalingi ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams, poilsiautojams. Taip pat gana dideli 

atstumai tarp gyvenviečių, todėl ţmonėms būtų labai nepatogu vykti į Nidą ar Juodkrantę  paskaityti 

spaudą, pasiimti reikalingą knygą, pasinaudoti interneto paslaugomis.   

Tiek viešoji biblioteka, tiek Preilos ir Juodkrantės filialai  aptarnauja suaugusius ir 

vaikus. Neringa-kurortas, todėl aptarnaujami ir poilsiauti atvykstantys ţmonės (laikini vartotojai).  

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos struktūra- abonementas ir 

skaitykla. 

               Nestacionarinio aptarnavimo nėra.  

  

II. FONDO FORMAVIMAS IR BŪKLĖ 
 

Fondo būklė. 
 

1. Iš viso NVB sistemoje yra dokumentų: (fiz. vnt. ir pav.) – 117128 fiz. vnt.; 74138 pav.  

 viešojoje bibliotekoje        – 50241 fiz. vnt.; 30355 pav.   

 miesto filialuose                – 66887 fiz. vnt.; 43783 pav.  
 

2. Iš viso NVB sistemoje yra groţinės ir vaikų literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 65494 

fiz. vnt.; (55,9 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje        – 24482 fiz. vnt.; 48,7 %  

 miesto filialuose                – 41012 fiz. vnt.; 61,3 % 
 

3. Iš viso NVB sistemoje yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) –  28893 fiz. vnt.;  

(24,7 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje       – 14288 fiz. vnt.; 28,4 % 

 miesto filialuose               – 14605 fiz. vnt.; 21,8 %  
 

4. Iš viso NVB sistemoje yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)                                            

- 22741 fiz. vnt.; (19,4 % bendro dokumentų fondo) 

 viešojoje bibliotekoje         – 11471 fiz. vnt.; 22,8 % 

 miesto filialuose                – 11270   fiz. vnt.; 16,8 % 
  

5. Kitų dokumentų viešojoje bibliotekoje  - 41 fiz. vnt. (viešojoje bibliotekoje) 
 

Aprūpinimas dokumentais 

 1 gyventojui tenka dokumentų  (iš viso )         – 28,0 fiz. vnt. 

 1 gyventojui tenka naujų dokumentų (iš viso) –0,81 

 1 vartotojui tenka dokumentų (iš viso)            – 86,4 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų NVB sistemoje (fiz. vnt. ir pav.) – 3383 fiz. vnt.; 

1872 pav. 

 iš viso įsigyta knygų ir brošiūrų (VB ir filialuose) – 1482 fiz. vnt.; 742 pav.  

 per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso    – 784 fiz. vnt. 

 viešojoje bibliotekoje    –   435 fiz. vnt. 

 miesto filialuose    -  349 fiz. vnt.  

 per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso  –  698 fiz. vnt.  

 viešojoje bibliotekoje    –  463 fiz. vnt. 

 miesto filialuose      -   235 fiz. vnt. 
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Iš viso per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.) – 1901 fiz. vnt., 170 pav. 

 viešojoje bibliotekoje   – 88 pav.;  914 fiz. vnt. 

 Juodkrantės filiale   – 50 pav.;  535 fiz. vnt. 

 Preilos filiale    – 32 pav.;  452 fiz. vnt.  
 

 Iš viso per metus gavo dokumentų  (fiz. vnt.):         -  3383 

 Neringos VB    - 1812 

 Miesto filialai    - 1571 

 Juodkrantės filialas   – 902 

 Preilos filialas    – 669 
 

NVB sistemoje gautų dokumentų proc. bendrame dokumentų fonde  

 viešojoje bibliotekoje   – 3,6 % 

 miesto filialuose    – 2,3 % 
 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams (knygoms) įsigyti 

 Iš viso   – 3,04 Lt 

 LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų  – 2,63 Lt 

 Neringos savivaldybės skirtų lėšų  – 0,41 Lt 

 Iš kitų šaltinių    – 0 
 

Dokumentų nurašymas 
 

 Iš viso nurašyta NVB sistemoje   –  2881 fiz. vnt. 

 viešojoje bibliotekoje                                    –  1700 fiz. vnt. 

 miesto filialuose                                            –  1181 fiz. vnt.   
 

Fondo panaudojimas 
 

 Bendras NVB sistemos fondo apyvartos rodiklis  - 0,47 

 viešojoje bibliotekoje      - 0,26   

 miesto filialuose       - 0,62  

 

                             III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 
 

1. Gyventojų skaičius   (iš viso)   -   4190 

 Nidoje    - 2590 

 kitose gyvenvietėse    - 1600 
 

 2. Gyventojų sutelkimo procentas: (vietinių gyventojų) 

 visoje NVB sistemoje                           – 15,7% 

 viešojoje bibliotekoje  - 15,8 %  

 miesto filialuose   - 15,7 %  
 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

 mieste (gyvenvietėje)  - 1396 
 

Vartotojų skaičius 
 

 iš viso NVB sistemoje   -1355 

 iš jų vietinių gyventojų  - 659 

 iš jų vaikų    -118 

 laikinų vartotojų   - 696 
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 viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 697 

 iš jų vietinių gyventojų  - 407 

 iš jų vaikų   - 70 

 laikinų vartotojų   - 290 

 miesto filialuose (iš viso)  - 658 

 iš jų vietinių gyventojų  - 252 

 iš jų vaikų   - 48 

 laikinų vartotojų   - 406 
 

1. Vartotojų sudėties pokyčiai. 
 

       Bendras vartotojų skaičius Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose – 1355, (2009m.-1296) padidėjo 59 vartotojais. Viešojoje bibliotekoje 

vartotojų skaičius – 697 (2009 m. – 687) išliko beveik nepakitęs. Preilos ir Juodkrantės filialuose 

vartotojų skaičius - 658,  (2009m.- 609), padidėjo 49 vartotojais.  
 

2. Apsilankymų (lankytojų) skaičius  

 iš viso lankytojų skaičius visoje NVB sistemoje - 27775 

 iš jų vietinių gyventojų   - 14980 

 iš jų vaikų    - 3326 

 laikinų vartotojų    - 11983 

 viešojoje bibliotekoje          - 10112 

 iš jų vietinių gyventojų   - 4388 

 iš jų vaikų    - 1121 

 laikinų vartotojų    - 5724 

 miesto filialuose    -17663 

 iš jų vietinių gyventojų   -10592 

 iš jų vaikų    - 2205 

 laikinų vartotojų    -7071 
 

Lankomumas 

 Bendras lankomumo rodiklis visoje NVB sistemoje - 20,4 

 viešojoje bibliotekoje   - 14,5 

 miesto filialuose    - 26,8 
 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje - 54603 

 iš jų vietiniams gyventojams   - 32175 

 iš jų vaikams    - 5132 

 laikiniems vartotojams   - 22428 

 viešojoje bibliotekoje   - 12877 

 vietiniams gyventojams   - 8510 

 iš jų vaikams    - 1150 

 laikiniems vartotojams   - 4367 

 miesto filialuose    - 41726 

 vietiniams gyventojams   - 23665 

 iš jų vaikams    - 3982 

 laikiniems vartotojams   - 18061 
 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.) 

 iš viso išduota dokumentų visoje NVB sistemoje  - 20456 

 vietiniams gyventojams   - 14742 

 laikiniems vartotojams   - 5714 
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 viešojoje bibliotekoje   - 6594 

 vietiniams gyventojams   - 4934 

 laikiniems vartotojams   - 1660 

 miesto filialuose    - 13862 

 vietiniams gyventojams   - 9808 

 laikiniems vartotojams   -4054 
 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.) 

 visoje NVB sistemoje   - 34147 

 viešojoje bibliotekoje   - 6283 

 miesto filialuose    - 27864 
 

iš viso išduota groţinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.) 

 visoje NVB sistemoje   - 14985; 27,4 % 

 viešojoje bibliotekoje   - 4594; 35,6 % 

 vietiniams gyventojams   - 3207 

 laikiniems vartotojams   - 1387 

 miesto filialuose    - 10391; 24,9 % 

 vietiniams gyventojams   - 7220 

 laikiniems vartotojams   - 3171 
 

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt.)  

 visoje NVB sistemoje   - 1807 

 vietiniams gyventojams   - 1291 

 laikiniems vartotojams   - 516 

 viešojoje bibliotekoje   - 927 

 vietiniams gyventojams   - 623 

 laikiniems vartotojams   - 304 

 miesto filialuose    - 880 

 vietiniams gyventojams   - 668 

 laikiniems vartotojams   - 212 
 

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.) 

 visoje NVB sistemoje   - 37811 

 viešojoje bibliotekoje   - 7356 

 miesto filialuose    - 30455 
 

LANKYTOJŲ  IR DOKUMENTŲ IŠDUOTIES  POKYČIAI 
 

Bendras apsilankymų (lankytojų) skaičius-27775, lyginant su 2009 metais, padidėjo 4256 

lankytojais (2009m.- 23519). Viešojoje bibliotekoje apsilankymų (lankytojų) skaičius -10112, (2009 

m.-10086), neţymiai padidėjo. Miesto filialuose apsilankymų (lankytojų) skaičius -17663, (2009m.-

13433), padidėjo 4330 apsilankymų. Įtakos turėjo Juodkrantės filialo darbas po remonto įprastu laiku. 
 

    Lyginant su praėjusiais metais bendra dokumentų išduotis - 54603,  padidėjo 6109 fiz. 

vnt. (2009 m.-48494). Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis beveik nepakito -12877 fiz. vnt. 

(2009 m. -12857). Miesto filialuose bendra dokumentų išduotis -41726 fiz. vnt. (2009 m. -35637 fiz. 

vnt.), padidėjo 6089 fiz.vnt.  

Gana populiarus išlieka periodinių leidinių (laikraščių, ţurnalų) skaitomumas vietoje.                                       

Bendra dokumentų išduotis vietoje – 34147 fiz. vnt. Išduotis į namus- 20456 fiz. vnt.  
 

Skaitomumas  (dokumentų išduotis į namus) 

 visoje NVB sistemoje   - 15,10 

 viešojoje bibliotekoje   - 9,46 
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 miesto filialuose    - 21,06 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

 visoje NVB sistemoje   - 30 

 viešojoje bibliotekoje   - 14 

 miesto filialuose    - 16 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso: 

 Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 

 visoje NVB sistemoje   - 9 

 viešojoje bibliotekoje   - 5 

 miesto filialuose    - 4 
 

  Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams , prijungtų prie interneto. 
 

 visoje NVB sistemoje   - 9 

 viešojoje bibliotekoje   - 5 

 miesto filialuose    - 4 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams.  

 visoje NVB sistemoje   - 7 

 viešojoje bibliotekoje   - 5 

 miesto filialuose    - 2 
 

Prieiga ir sąlygos 
 

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų darbo 

valandų skaičius vidutiniškai - 40 valandų per savaitę ir penkių dienų darbo savaitė. Poilsio dienos-

pirmadienis, sekmadienis.  
 

TBA paslaugomis vartotojai nesinaudojo. 

 

IV. RENGINIAI 
 

 Renginių skaičius (iš viso žodinių)  - 18 

 viešojoje bibliotekoje   - 11 

 miesto filialuose    - 7 
 

Viešoji  biblioteka  ir filialai kaip ir iki šiol, pagal galimybes, stengėsi dalyvauti miesto 

kultūrinėje veikloje, bendradarbiauti su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis: Rašytojo Thomo Manno 

memorialiniu muziejumi, Neringos istorijos muziejumi, Nidos vidurine mokykla, jos biblioteka, 

Juodkrantės L. Rėzos kultūros centru, Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla ir jos biblioteka, 

Preilos–Pervalkos  bendruomene, jos atstovais.  

   

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

Vasario 24 d.  kartu su Neringos meno mokykla ir jos teatriniu skyriumi surengta 

skaitovų šventė – konkursas.  Šventė vyko Neringos meno mokykloje.  
 

Renginiai Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitei  
 

Balandţio 28 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje įvyko 

paţintinis rytmetys vaikams „Biblioteka yra Tavo“, kuriame dalyvavo Nidos lopšelio darţelio 

„Ąţuoliukas“ „Eţiukų“  grupės vaikai. Jo metu vaikams pristatyta biblioteka ir surengta akcija 

„Nupiešk knygą bibliotekai“.   
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 Balandţio 30 d. viešojoje bibliotekoje vyko Mindaugo Milinio knygos „Afganistano 

kariai. Atsiminimai po trisdešimties metų: 1979-1989“ pristatymas.  
 

 Visos savaitės metu vyko paţintis su projektu „Bibliotekos paţangai“.   
 

 Geguţės 17 d. Neringos meno mokykloje kartu su šios mokyklos teatriniu skyriumi 

surengta Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės poetės Ramutės Skučaitės  

teatralizuota literatūrinė popietė „Iš ko pasidaro eilėraštis?...“.  
 

 Birţelio 12 d. kartu su Neringos savivaldybės administracija neringiškius ir miesto 

svečius pakvietėme dalyvauti akcijoje „Darom’10“ ir  viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje  

„Idėjų diena“ bei pasikalbėti apie tai, kaip padaryti Neringą geresne vieta gyventi, vystyti turizmą, 

diegti įvairias kokybiškas paslaugas. 
  

  Birţelio 30 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje surengtas 

prof. hab. dr. Roko Flick romano apie Kuršių neriją „Šiaurės Sachara“ pristatymas. Vakaro 

svečiai: prof. hab. dr. Rokas Flick ir aktorė Regina Arbačiauskaitė mielai, šiltai bendravo su gausiai 

susirinkusia publika, atsakinėjo į klausimus ir t. t.     
 

 Liepos 2 d. viešojoje bibliotekoje įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos moksleiviams  

organizuojamų kūrybinių dirbtuvių „Vasaros akademija“ dalyvių vakaras. Jo metu buvo galima 

pasiklausyti jaunųjų kūrėjų poezijos, prozos ir dainų.   
 

 Renginiuose apsilankė iš viso 360 lankytojų. Iš jų -146 lankytojai pačioje bibliotekoje 

vykusiuose renginiuose ir 214 lankytojų ne bibliotekoje vykusiuose renginiuose (Neringos meno 

mokykloje, Nidos vidurinėje mokykloje ir kt. ).  

 

RENGINIAI VAIKAMS 

 

VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

Rugsėjo 30 d. Nidos vidurinėje mokykloje kartu su mokyklos biblioteka surengta 

Poezijos valandėlė. Joje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė 

ir rašytoja, poetė Nijolė Kepenienė.  
 

Spalio 21 d. viešojoje bibliotekoje surengta paţintinė pamoka 2-os klasės mokiniams, 

kurios tema “Knyga-išminties šaltinis“: mokinių apsilankymas viešojoje bibliotekoje, mokymasis 

ieškoti informacijos ir paţintis su biblioteka.  
 

Lapkričio 25 d. Nidos vidurinėje mokykloje įvyko susitikimas su knygos „Juodojo 

kranto ţmonės“ autore, juodkrantiške Aldona Balsevičiene. Renginys buvo skirtas Neringos 

miesto gimtadieniui.   
 

Gruodţio 8 d. Nidos vidurinės mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokinius ir kt.) 

pakvietėme į projekto „Mėnuo su Vytaute Ţilinskaite“, skirto rašytojos 80 metų jubiliejui, baigiamąjį 

renginį –popietę „Kad sulapotų gėrio medis“.   
 

JUODKRANTĖS FILIALAS 
 

Juodkrantės filialas rengiant įvairius renginius taip pat glaudţiai bendradarbiauja su 

Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla, Juodkrantės vaikų lopšeliu- darţeliu „Vyturėlis“, L. Rėzos 

kultūros centru.   
 

Sausio  13 d. bendradarbiaujant su Juodkrantės L.Rėzos kultūros centru, surengtas 

vakaras, skirtas Sausio 13-jai-Laisvės gynėjų dienai.  
 

Sausio 12-15 d. bendradarbiaujant su Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla 

įgyvendintas projektas „Liudvikas Rėza-lietuvių tautosakos pradininkas“, skirtas garbaus 
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kraštiečio Liudviko Rėzos 234-ms gimimo metinėms.  Viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale vyko 4 

integruotos pamokos moksleiviams.   
 

Kovo 10 d. viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale (bendradarbiaujant su Juodkrantės 

L. Rėzos jūrų kadetų mokykla) įvyko literatūrinė valandėlė, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 

80-ms gimimo metinėms.  
 

Lapkričio 5 d. viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale įvyko integruota pamoka 

„Šiaurės šalių vaikų rašytojai“. (bendradarbiaujant su Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla ir 

jos biblioteka). 
 

Lapkričio 10 d. viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale bendradarbiaujant su 

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centru ir Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokykla bei jos 

biblioteka surengtas prof. hab. dr. Roko Flick romano apie Kuršių neriją „Šiaurės Sachara“ 

pristatymas, skirtas Neringos miesto gimtadieniui. Vakaro svečiai: prof. hab. dr. Rokas Flick ir aktorė 

Regina Arbačiauskaitė mielai bendravo su gausiai susirinkusia publika, atsakinėjo į klausimus ir t.t.  

 

PREILOS FILIALAS 
 

                     Preilos filialas pagal galimybes stengiasi aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame 

gyvenime. Bendraujant su Preilos bendruomene turėjo galimybę prisidėti prie įvairių rengiamų 

renginių, dalyvauti renginiuose Nidoje ir Juodkrantėje.   
 

              Geguţės 07 d. vyko popietė, skirta Motinos dienai „Tu spindėk man lyg saulė“. 
 

Geguţės 21 d. surengta valandėlė vaikams „Tiesiam knygai ranką“.  
 

               Rugsėjo 10 d. surengta literatūrinė valandėlė „Lietuvių autoriai –vaikams“.  
 

                Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose nuolat rengiamos įvairios dokumentų parodos.  

Pvz.: dokumentų parodos, skirtos Valstybės dienai, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimui, Kovo 

11-jai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Vasario 16-jai – Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai, taip pat rašytojų, ţymių ţmonių gimimo metinėms, jubiliejams paminėti. Viešojoje bibliotekoje 

ir filialuose lapkričio mėnesį surengtos parodos, skirtos Neringos miesto gimtadieniui: „Kuršių nerija 

nuotraukose ir atvirukuose“ parengtos naudojantis Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo 

bibliotekos fondais ir virtualia paroda: LIETUVOS PAJŪRIS NUOTRAUKOSE IR ATVIRUKUOSE 

IŠ NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS RETŲ KNYGŲ IR RANKRAŠČIŲ SKYRIAUS FONDŲ. 

 Viešojoje bibliotekoje taip pat surengtos dokumentų parodos: „Rašytojai apie Kovo 11-

ąją“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 20-mečiui, „Ugnė Karvelis-pirmoji Lietuvos 

nuolatinė atstovė prie UNESCO“, skirta 75-ms Ugnės Karvelis gimimo metinėms, „Justinas 

Marcinkevičius: Tegu kalba eilėraščio plienas. Tegu akmenį ţodţiai suplėšo...“, skirta poeto Just. 

Marcinkevičiaus 80-ms gimimo metinėms ir kt.               

 

V.  MOKAMOS PASLAUGOS 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliiūno viešojoje bibliotekoje teikiama mokama 

kopijavimo paslauga. Teikiamų mokamų paslaugų suma nedidelė - 0,3 tūkst. Lt., tačiau vartotojams 

labai reikalinga.   

  

  VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS 
 

                     Bibliotekos leidiniai, reklama 
 

 Patikslintas lankstinukas apie biblioteką lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis. 

Patikslinta ir pateikta nauja svarbiausia informacija interneto puslapiui: www.visitneringa.com/lt apie 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešają biblioteką ir jos filialus.  
 

http://www.visitneringa.com/lt
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 Patikslintas reprezentacinis informacinis pristatymas apie Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešąją biblioteką PowerPoint programos formatu. 
 

 

Įvairūs straipsniai, informacija  apie biblioteką 
 

 Svarbiausia, aktualiausia informacija apie viešosios bibliotekos ir filialų veiklą, renginius 

ir t.t. skelbiama dienraščio „Vakarų ekspresas“ puslapyje „Neringos savivaldybės informacija“. Pvz. 

„10-sios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Biblioteka yra Tavo“ renginiai Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje“ ir kiti skelbimai bei informacija.  Dţiugu, kad 

dienraštyje „Vakarų ekspresas“ yra šis puslapis, skirtas Neringai, nes įvairią informaciją šiame 

puslapyje galime patalpinti nemokamai. Laikraštį gauna didelė dalis neringiškių, tad informacija 

pasiekia gana platų vartotojų ratą.  

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka paminėta dienraščio „Vakarų 

ekspresas“ straipsnyje „Neringiškiai šventė gimtadienį“. (2010-11-15). 

  Dienraštyje  „Vakarų ekspresas“ patalpintas A. Skarienės straipsnis „Romano „Šiaurės 

Sachara“ sutiktuvės Juodkrantėje“ (2010-11-18). Renginys vyko Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale. Apie šį renginį bei romaną „Šiaurės Sachara“ taip 

pat pasakojama laikraštyje „Ţemaičių saulutė“ (210-12-04. Nr. 24) A. Skarienės straipsnyje „Prūsijos 

krašto bylojimai romane apie Šiaurės Sacharą“.   
  

 Renginių skelbimai ir kita informacija talpinama ir interneto svetainėse: www.neringa.lt 

ir www.visitneringa.com/lt.  Dţiugu, kad tai galime padaryti jau ir viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje  www.neringosvb.lt. 

 

VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

Toliau Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje diegiama Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 2011 m. sausio 01 dienai Lietuvos nacionalinės 

M. Maţvydo bibliotekos suvestiniam  katalogui jau pateikti iš viso 15700 įrašų. 2010 metais 

suvestiniam katalogui pateikta iš viso 3961 įrašas.   
 

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos). 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos informacinis fondas   

pasipildė 88 fiz. vnt. įvairių informacinių leidinių: enciklopedijų, ţodynų, ţinynų ir t.t. (tame tarpe ir 

vaikams). Bendras viešosios bibliotekos informacinis fondas - 2172 fiz. vnt. įvairių informacinių 

leidinių.    
 

                      Katalogų ir kartotekų sistema 
 

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje (abonemente) yra 

abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Naujausią informaciją apie viešojoje bibliotekoje esančius leidinius 

galima rasti Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos LIBIS elektroniniame 

kataloge. LIBIS elektroninis katalogas patalpintas interneto tinklalapyje www.neringosvb.lt (nuoroda 

Katalogai) ir  Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt, kuriuo gali naudotis ir visi 

vartotojai. Nuoroda: Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis 

katalogas.  

   Skaitykloje yra kraštotyros kartoteka „Kuršių nerija dokumentuose“. Pati naujausia ir 

įvairesnė, šių dienų aktualijas atspindinti informacija skelbiama periodinėje spaudoje, tad labai svarbus 

informacijos šaltinis - sisteminė periodikos straipsnių kartoteka. Ši kartoteka nuolat redaguojama, 

tikslinama, papildoma naujais aktualiais aprašais. Stengtasi ir toliau išlaikyti šios kartotekos kokybę, 

uţtikrinti jos pilnumą. O tai priklauso ir nuo gaunamų periodinių leidinių pavadinimų skaičiaus. 2010 

metais gauta 86 pavadinimai periodinių leidinių. Vertingų, turinčių išliekamąją vertę straipsnių  

daugiau yra ţurnaluose ir savaitraščiuose, tad pagal galimybes stengiamasi nemaţai dėmesio skirti   

šių leidinių bibliografiniams aprašams. Informacijos paieškoms naudingas leidinys „Bibliografijos 

http://www.neringa.lt/
http://www.visitneringa.com/lt
http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringosvb.lt/
http://www.neringa.lt/
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žinios“. Sisteminės periodikos straipsnių kartotekos turiniui tobulinti ir plėsti padeda atrankos 

kriterijai, kuriuos nustatant atsiţvelgiama į vartotojų  interesus bei poreikius. Viešosios bibliotekos ir 

filialų fondai, katalogai ir kartotekos tvarkomi, apskaita vedama pagal UDK (universalios dešimtainės 

klasifikacijos) sistemą, laikantis standartų. Kraštotyros kartoteka taip pat papildoma aprašais iš LIBIS 

suvestinio katalogo.  
 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

bibliotekininkėms daţnai tenka atsakyti į įvairias lankytojų informacines bibliografines uţklausas.  
 

    Uţregistruota bibliografinių informacinių uţklausų įvairia tematika: 

 viešojoje bibliotekoje -  470 

 miesto filialuose  -  608 

 iš viso  -  1078 
 

Bibliografinių informacinių uţklausų vykdymas – labai svarbus bibliografinio  

informacinio darbo baras. Viešojoje bibliotekoje, kaip ir filialuose, nėra bibliografo, tad šį darbą 

atlieka bibliotekininkės. Įvairių bibliografinių uţklausų vartotojams tenkinimas- nemaţas darbo krūvis 

bibliotekininkėms, nes uţklausos yra gana įvairios ir sudėtingos, daugeliui jų neuţtenka vien paduoti 

vartotojui knygą. Reikia nemaţai laiko sugaišti vartant įvairius periodinius leidinius ar padėti 

informacijos susirasti internete. Tad dţiugu, kad yra viešojoje bibliotekoje ir dar viena galimybė 

vartotojų informacijos šaltiniui- internetas. Juk biblioteka ne tik kultūros, bet ir informacijos įstaiga. 

Internetas vartotojų informacijos šaltiniu tampa vis daţniau. Jame vartotojai ieško įvairios 

informacijos ir dţiugu, kad  daţniausiai randa atsakymus į rūpimus klausimus.  Pastebima, kad 

daugelis vietos gyventojų internetą jau turi namuose.   
 

Internetas 
  

     Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius-2 (viešoji biblioteka, Juodkrantės filialas) 
 

     Iš viso NVB sistemoje  pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius     - 5086 

 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje   - 3198 

 pasinaudojusių internetu lankytojų skaičius Juodkrantės filiale        - 1888 
 

 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (NVB sistemoje)- 16 

 Kompiuterinių darbo vietų skaičius su interneto prieiga (VB) - 10 

 Interneto darbo vietų skaičius vartotojams (VB) - 5 

 Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams (VB) - 5 

 Juodkrantės filiale   - 6 

 Interneto darbo vietų skaičius vartotojams        - 4 

 Interneto darbo vietų skaičius darbuotojams  - 2 
 

Labai dţiugu, kad interneto paslauga teikiama ir Juodkrantės filiale. Ji labai reikalinga ne 

tik vietiniams gyventojams, bet ir laikiniems vartotojams -poilsiautojams (turistams).   
  

Kraštotyros veikla 
 

Veiklos turinys ir kryptys 
 

Kraštotyros veiklos kokybę lemia šio fondo kiekis, kokybė bei  pilnumas. Ir toliau didelis  

dėmesys buvo skirtas dokumentų (knygų, periodinių leidinių ir kitų spaudinių ) apie Kuršių neriją, 

Neringos miestą komplektavimui. Dţiugu, kad kraštotyros fondas pasipildė tokiais leidiniais kaip „R. 

Flick. Šiaurės Sachara (romanas apie Kuršių neriją“), „Kruopis S. Nida Brücke. Ekspresionistinės 

tapybos plenerų antologija“ ir kt.  
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Visa spausdintinė informacija apie Kuršių neriją Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 

viešojoje bibliotekoje ir filialuose kaupiama kraštotyros kartotekose. Aprašomi straipsniai iš visų 

gaunamų periodikos ir kitų leidinių. Viešojoje bibliotekoje kraštotyros kartoteka „Kuršių nerija 

dokumentuose“, siekiant pilnumo ir tikslumo, pagal galimybes sutikrinama su leidinyje 

„Bibliografijos žinios“ esančiais aprašais ir aprašomi nesantys straipsniai. Tiek viešojoje bibliotekoje, 

tiek Juodkrantės ir Preilos filialuose kraštotyros kartotekos suredaguotos ir tvarkomos pagal UDK 

sistemą. Viešojoje bibliotekoje kraštotyros kartotekos kai kurie skyriai patikslinti, juose kortelės 

suskirstytos, susistemintos pagal metus ir išdėstytos abėcėlės seka. Kartotekos skyriai nuolat 

atnaujinami, tikslinami, atskiriami atsiţvelgiant į straipsnių kiekybę ir tematiką bei jos aktualumą. 

Kraštotyros segtuvai taip pat redaguojami, tikslinami atsiţvelgiant į  straipsnių kiekybę, aktualumą ir 

svarbą. Parengti atskiri segtuvai „ XIV tarptautinis Thomo Manno festivalis „Dvasios diduomenė?. 

Nida, 2010 m. liepos 10-17 d.“, „Senųjų amatų dienos Neringoje. Nida. 2010 m. rugpjūčio 13-14 d.“, 

Tarptautinis folkloro festivalis “Tek sauluţė ant maračių“. Tema „Kosmogoninio mito atspindţiai” 

(2010 m. birţelio 25 – 27 d.)“ ir kt.  

Parengti nauji kraštotyros segtuvai: „Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė“, „Istorikas Jonas Putrius“.   

Toliau atskiruose, jiems skirtuose, segtuvuose renkama ir kaupiama medţiaga (straipsniai ar jų 

kopijos) iš įvairių periodinių leidinių ar kitų dokumentų apie ţymiausius krašto ţmones: garbų 

kraštietį, profesorių, tautosakininką  M. L. Rėzą, rašytoją, Nidos metraštininką V. Miliūną, vokiečių 

rašytoją Th. Manną, poetę, dailininkę D. Molytę-Lukauskienę, poetę O. Dovidavičiūtę -Pučenią, 

architektą A. Zavišą, dailininkus E. Mollenhauerį, P. Domšaitį bei kitus. Taip pat straipsniai apie 

Neringos garbės piliečius daktarą A. Vinkų, LR Prezidentą, Ministrą pirmininką A.-M. Brazauską, 

kuriuose rašoma apie jų ryšį, sąsajas su Neringa.    

Parengta ir nuolat papildoma naujais aprašais garbaus kraštiečio, profesoriaus, 

tautosakininko M. L. Rėzos bibliografijos rodyklė. Pilnai parengtas ir atspausdintas kompiuterinis 

variantas. 

Iškerpami straipsniai apie Kuršių neriją  iš periodinių leidinių, kurie išimami iš 

bibliotekos fondų, jie klijuojami ar daromos kopijos. Šios iškarpos ar jų kopijos suskirstomos pagal 

UDK sistemą ir segamos į teminius kraštotyros segtuvus. Taip išsaugomi straipsniai apie Kuršių 

neriją, Neringos miestą. Malonu, kad jais naudojasi, netgi specialiai atvaţiuoja į Nidą tie, kuriems 

reikia nemaţai medţiagos, susijusios su Kuršių nerija, pvz. diplominiam darbui, referatams ar kitiems 

tikslams.   

 Rašomas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos metraštis. 

Kaupiama medţiaga bibliotekos istorijai. Renkama ir kaupiama įvairi informacija, straipsniai ar jų 

kopijos, ţinutės apie Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąją biblioteką, Preilos ir Juodkrantės 

filialus. Renginiai fiksuojami, įamţinami fotonuotraukose.  

 Viešojoje bibliotekoje ir filialuose kraštotyros fondas sudėtas ir saugomas atskirose 

lentynose, nuolat veikia kraštotyros parodos.   

 Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi, bendruomenė gali susipaţinti su Neringos 

savivaldybės Tarybos priimamais sprendimais.  

 Taip pat renkama, kaupiama ir internete esanti įvairi medţiaga, informacija apie Kuršių 

neriją, jos gyvenvietes, Neringos miestą, Kuršių nerijos nacionalinį parką ir t.t. 

Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui pagal poreikius surenkama ir 

pateikiama informacija iš spaudos apie vasaros metu vykusius renginius ir kt.  

 

VIII. METODINĖ VEIKLA 
 

Metodinės veiklos kryptys ir uţdaviniai 
 

Metodinės veiklos kryptys Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje 

bibliotekoje: darbuotojų profesionalumo ugdymas, veiklos analizė ir priemonės jai tobulinti, naujovių 

diegimas, viešosios bibliotekos ir filialų įvaizdţio formavimas bei populiarinimas bendruomenės ir 

laikinų vartotojų -turistų (poilsiautojų) tarpe.  

 Viešojoje bibliotekoje nėra metodininko, tad dirbant šį darbą direktorei, ne visada 

uţtenka laiko į jį įsigilinti ir atlikti profesionaliai bei kokybiškai. Pagal galimybes stengtasi atsakyti į 
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visus filialų ir mokyklos bibliotekininkėms rūpimus klausimus, patarti, padėti. Surengti keturi 

pasitarimai aktualiais darbo klausimais. Suteikta metodinė pagalba ataskaitų ruošimo, fondo 

klasifikavimo, darbo apskaitos bei katalogų ir kartotekų redagavimo klausimais. Periodinių leidinių, 

kraštotyros kartotekų sudarymo, redagavimo klausimais filialų darbuotojams konsultacijas taip pat 

teikė viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Jankevičiūtė. Apsilankyta Preilos ir Juodkrantės 

filialuose. Parengtos statistinės bei tekstinės viešosios bibliotekos ir filialų veiklos ataskaitos uţ 2009 

metus.  

Sudaryti 2011 metų veiklos planai. Pakoreguotas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno 

viešosios bibliotekos ir filialų strateginis planas 2007-2013 metams.         

Dalyvauta Neringos savivaldybės administracijos bei kultūros skyriaus rengiamuose 

įvairiuose pasitarimuose.  

 

       IX. DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE 
 

 Tęsiant bendradarbiavimą su Šilutės rajono F. Bajoraičio viešąją biblioteka parengta 

jungtinės veiklos sutartis kultūriniams mainams 2011 metais. Sutartyje numatyti renginiai, kurie vyks 

Šilutėje ir Neringoje.   
  

Ir toliau viešoji biblioteka, tęsdama bendradarbiavimo sutartį, glaudţius ryšius palaiko su 

Nidos lopšeliu darţeliu „Ąţuoliukas“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nidos vidurinės 

mokyklos biblioteka 2010-2011 mokslo metams. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys padeda 

sėkmingai rengti įvairius bendrus renginius vaikams, moksleiviams, populiarinti biblioteką jų tarpe. 
 

 Vienas didţiausių ir reikšmingiausių projektinių darbų 2010 metais- surinkta medţiaga, 

išleistas atskiru leidiniu kraštiečių - neringiškių kūrybos almanachas ”Dorė 2010 / 1”.Tai 

išliekamąją vertę turintis kraštotyros leidinys. Kultūros almanacho autoriai – skirtingų kartų 

menininkai: prozininkai, dailininkai, - į Neringą atkeliavo įvairiai. Vieni pradėjo čia dirbti ir t.t. 

dţiugu, kad keli jaunieji kūrėjai būtent  čia gimė. Ir be abejo, gerai ţinomi, daugelio mėgstami 

”senieji” kūrybos vilkai - Viktoras Miliūnas, Ona Dovidavičiūtė–Pučenia, Birutė Beniušienė, Daiva 

Molytė- Lukauskienė, Neringa Abrutytė. 

Tęsiant šį darbą parengta groţinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai 

reikšmingų leidinių leidybos projekto finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudţeto lėšomis 

paraiška 2011 metams. Tai tęstinis neringiškių kultūros almanacho ”Dorė” sekančio numerio 

parengimo leidybai projektas.   

 Taip pat 2011 metams groţinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai 

reikšmingų leidinių leidybos projekto finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudţeto lėšomis 

parengtas projektas ir paraiška kraštotyros leidinio „Martynas Liudvikas Rėza. Bibliografijos rodyklė“ 

leidybai.  

 

X. PERSONALAS  (Darbuotojų skaičius, išsilavinimas) 
 

Nuo 2007 metų sausio 1-sios dienos bendras viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų  

etatų skaičius-9,5.  
 

  Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų (etatų) skaičius: 

 direktorė    -1 

 Visoje NVB sistemoje profesionalių bibliotekininkų -6 (5,5 etatai) 

 viešojoje bibliotekoje   -3 (2,5 etatai) 

 miesto filialuose    -3 

 kvalifikuotų specialistų    - 3 (1,5 etato) 

 techninių darbuotojų   - 3 (1,5 etato) 

 iš viso darbuotojų NVB sistemoje                                       - 13 (9,5 etatai)                                     
 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 su aukštuoju išsilavinimu   - 0 
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 su aukštesniuoju išsilavinimu   - 4 

 kitu išsilavinimu    - 3 
 

Darbuotojų kaitos 2010 metais nebuvo. 
 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas bibliotekoje ir uţ bibliotekos ribų 
 

 Balandţio 15 d. direktorė D. Greičiutė dalyvavo Klaipėdos apskrities savivaldybių 

kultūros skyrių vedėjų ir kultūros darbuotojų apskrito stalo diskusijoje „Klaipėdos regiono kultūros 

politikos perspektyvos po 2010 metais planuojamos įgyvendinti valdymo reformos“, kuris vyko 

Nidos KTIC „Agila“.  
 

Direktorė D. Greičiutė (balandžio 21-22 d. ) dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje 

„Naujoviška biblioteka Lietuvoje-kurkime ją patys“. Jos metu pristatyti projekto „Bibliotekos 

paţangai“ rezultatai, tyrimais uţfiksuoti pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje, pasidalinta tarptautine 

panašių projektų įgyvendinimo patirtimi, diskutuota apie bibliotekas ir jų santykį su visuomene, 

verslu, vietos valdţia.  
 

Direktorė D. Greičiutė birţelio 9 d. dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos 

Simonaitytės bibliotekoje vykusiame pasitarime-diskusijoje „Naujoviška biblioteka Klaipėdos 

regione-kurkime ją patys“. 
 

 Gruodţio 6-7 d. direktorė Dalia Greičiutė dalyvavo Vilniuje vykusiame seminare 

„Bibliotekų veiklos galimybės“.  
 

  Bibliotekininkės Gr. Vaitkienė ir L. Dimšaitė (gruodžio 13-16 d. ) dalyvavo projekto 

„Bibliotekos paţangai“ mokymuose ir išklausė kursus: 1. Darbo su MS Exsel 2007 pagrindai“  (14 

akad. val.)  2. „Naudojimasis lustinių kortelių skaitytuvu“. (2 akad. val.) 3. Bendravimo įgūdţių 

tobulinimas“ (12 akad. val.). Joms įteikti kursų baigimo paţymėjimai.  
 

Bibliotekininkė L. Dimšaitė gruodţio mėnesio pradţioje dalyvavo Klaipėdoje vykusioje 

Klaipėdos Europos informacijos centro-Europe Direct surengtoje konferencijoje „Drauge nuo 2004-

jų metų“.  
 

Gruodţio 27 d. buhalterė Audra Katkevičienė dalyvavo seminare „Metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio sudarymo ypatumai“.  
 

 Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (vartotojų ir lankytojų skaičius 1 

bibliotekininkui ir dokumentų išduotis  (fiz. vnt.) 1 darbuotojui per metus).  
 

 vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui viešojoje bibliotekoje – 349 

 vidutinis vartotojų skaičius 1 darbuotojui miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 178 

 Preilos filiale   - 302 
 

Vidutinis lankytojų skaičius 1 darbuotojui: 

 viešojoje bibliotekoje  - 5056 

 miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 4173 

 Preilos filiale   - 9317 
 

Vidutinė dokumentų (fiz. vnt.) išduotis į namus 1 darbuotojui: 

 viešojoje bibliotekoje  - 3297 

 miesto filialuose: 

 Juodkrantės filiale  - 4248 

 Preilos filiale   - 5367 
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XI. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

Patalpų būklė 
  

Viešosios bibliotekos bei  Juodkrantės filialo patalpų būklė yra gera. Juodkrantės filialas  

yra erdviose, gerose patalpose. Padarytas patalpų vidaus remontas, įsigyti reikalingi nauji baldai.   

Patenkinama ir Preilos filialo patalpų būklė. Tik Preilos filialo patalpos galėtų būti erdvesnės. Ypač 

vasarą trūksta vietos lankytojams paskaityti spaudą ar kitus spaudinius. Labai reikėtų, kad Preilos 

filiale atsirastų galimybė interneto paslaugai vartotojams. Visos patalpos šildomos, yra telefonai.  
 

Techninis aprūpinimas 
 

 1.  Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius: 
 

 Iš viso NVB sistemoje  - 16 

 Viešojoje bibliotekoje (iš viso)  - 10 

 Iš jų vartotojams   - 5 

 Darbuotojams   - 5 

 Miesto filialuose   - 6 

 Vartotojams    - 4 

 Darbuotojams   - 2 
 

Viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale yra dauginimo (kopijavimo)  aparatai, ne tik 

darbo reikmėms, bet ir vartotojams.   
 

Bendras bibliotekų patalpų plotas: 

 Bendras viešosios bibliotekos patalpų plotas  - 191 m² 

 naudingas plotas viešosios bibliotekos funkcijoms atlikti - 179 m² 

 Bendras Juodkrantės filialo patalpų plotas  - 152 m² 

 naudingas plotas Juodkrantės filialo funkcijoms atlikti - 139 m² 

 Bendras Preilos filialo patalpų plotas  - 62 m² 

 naudingas plotas Preilos filialo funkcijoms atlikti - 62 m²  
 

2. Lentynų apskaita:  (visoje NVB sistemoje) 

- viso fondo lentynų metrų skaičius   - 1624 

- atviro fondo lentynų metrų skaičius  - 1574 

                     

 XII. FINANSAVIMAS 
 

Einamosios (paprastosios) išlaidos 
 

 Darbuotojų darbo uţmokesčiui   - 169,0 tūkst. Lt 

 Komplektavimui (iš viso dokumentams įsigyti) - 33,1 tūkst. Lt 

 knygoms    - 12,7 tūkst. Lt 

 Iš LR kultūros ministerijos   - 11,0 tūkst. Lt 

 Neringos savivaldybės lėšos   - 1,7 tūkst. Lt 

 periodikai    - 20,4 tūkst. Lt 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, elektros, ryšių 

paslaugos, smulkus remontas, patalpų apsauga ir kt. ) - 120,0 tūkst. Lt 

 Iš viso gauta lėšų iš savivaldybės                                           - 311,1 tūkst. Lt 

 

 Kapitalinės išlaidos 
 

 Kapitalinių išlaidų nebuvo.  
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Pajamos ir finansavimas 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos - 322,1 tūkst. Lt 

 Fizinių,juridinių asmenų parama dokumentų gavimas nemokamai                    

 (per LR  Kultūros ministeriją)    - 12,5 tūkst. Lt 

 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių projektų  

finansavimui)   (leidybos projektas)                                                   -   5,0 tūkst. Lt  

Gautos pajamos ( kopijavimo paslaugos viešojoje bibliotekoje) -  0,3 tūkst. Lt 

 

 XIII. KITA VEIKLA  
 

Spalio 13 dieną viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale lankėsi Kęstutis Juškevičius, 

projekto „Bibliotekos paţangai“ vadovas ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo atstovė, programų 

koordinatorė Janet Sawaya.   

Gruodţio 1 dieną viešojoje bibliotekoje lankėsi Gruzijos Chašurio miesto bibliotekos 

vadovė Diana Galašvili. Viešnia apţiūrėjo mūsų biblioteką, susitiko  su darbuotojais, dalyvavome 

pokalbyje-diskusijoje apie šiuolaikinę bibliotekų vadybą, naujausius darbo organizavimo metodus bei 

sukauptą veiklos patirtį. Buvo aptartos ir darbo problemos bei kiti bibliotekoms aktualūs klausimai. 

Viešnia supaţindino mus su savo vadovaujama biblioteka, kitomis Gruzijos bibliotekų veiklos 

aktualijomis.       

Rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardo suteikimas ir toliau įpareigoja 

biblioteką rūpintis ir saugoti šios iškilios asmenybės atminimą, prasmingai dirbti, rūpintis šio vardo 

įamţinimu. Rašytojo kūryba, knygos neatsiejama ir bibliotekos veiklos dalis. Tęsiamas rašytojo 

ţmonos Angelės ir sūnaus Kęstučio dovanoto bibliotekai Viktoro Miliūno archyvo: rankraščių, knygų, 

fotonuotraukų ir kt. tvarkymas, rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno bibliografijos rodyklės 

rengimas. Įrengta atskira lentyna, kurioje sudėta rašytojo V. Miliūno kūryba, literatūra apie rašytoją, jo 

kūrybą bei dalis dovanoto archyvo. Prie lentynos pakabintos ir dovanotos nuotraukos (Viktoro Miliūno 

portretai) bei pritvirtinta atminimo lentelė.   

 Kraštotyros veiklos kokybę lemia šio fondo kiekis, kokybė ir pilnumas. Todėl ir toliau 

didelis dėmesys buvo skirtas dokumentų (knygų, periodinių leidinių ir kt.) apie Kuršių neriją, 

Neringos miestą komplektavimui ir įsigijimui.       

 Pagal galimybes padedama vartotojams, kurie pageidauja, ar nemoka, pasinaudoti 

interneto paslauga. 

 Dţiugu, kad viešoji biblioteka nuo 2010 metų vidurio jau  turi savo interneto svetainę: 

www.neringosvb.lt. Ji turėtų padėti daugiau informuoti visuomenę, bibliotekos vartotojus apie įvairią 

bibliotekos veiklą, naujoves, organizuojamus renginius ir t.t.  

 Nuo 2010 m. spalio 1 d. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka ir jos 

Preilos, Juodkrantės filialai prisidėjo prie asociacijos "EEPA" ekologiškiausios ir draugiškiausios 

aplinkai akcijos „Gyvas medis“. Pakvietėme gyventojus surinkti savo namuose turimus 

nebenaudojamus, pasenusius ir t.t. galvaninius elementus bei nešiojamų įrenginių akumuliatorius ir 

atnešti juos į viešąją biblioteką, arba jos filialus ir sumesti į tam skirtą specialią dėţutę.  

  

XIV. IŠVADOS 
 

            Sėkmės. Trūkumai. Problemos. Priemonės kurių reikėtų imtis gerinant bibliotekos veiklą 
 

Didţiausia viešosios bibliotekos ir jos filialų sėkmė ir svarbiausias siekis, kad Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir jos filialų veikla, profesinė iniciatyva pastebimi 

vartotojų, tiek mūsų bendruomenės, tiek laikinų vartotojų- poilsiautojų (turistų) tarpe. Bibliotekos, jų 

dokumentų fondai, įvairi informacija bei interneto paslaugos reikalingos vartotojams. Vartotojai 

dţiaugėsi galėdami nemokamai pasinaudoti ne tik viešosios bibliotekos, Juodkrantės, Preilos filialų 

teikiamomis paslaugomis: dokumentų išdavimas į namus, skaitymas vietoje, bet ir interneto paslauga 

viešojoje bibliotekoje ir Juodkrantės filiale. Bibliotekos strateginis tikslas- pasiekti, kad Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka taptų bendruomenės informacijos resursų ir paslaugų 

http://www.neringosvb.lt/
http://www.epa.lt/
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centru, padedančių neringiškiams ir miesto svečiams dalyvauti informacinės visuomenės kūrime, kelti 

bendrąją kultūrą, susipaţinti su įvairia informacija.  

Labai svarbus tolesnis interneto paslaugų teikimo uţtikrinimas ir tobulinimas bei plėtra. 

Interneto prieigos taškų vasaros sezono metu Neringoje trūksta. Vis labiau pastebimas laikinų 

vartotojų tarpe bevielio interneto ryšio poreikis.  

Viena svarbiausių bibliotekos funkcijų- vartotojų aprūpinimas įvairiais dokumentais, visų rūšių 

universaliais informacijos ištekliais. Viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai neturi pasigesti 

populiarių, naujų, ypač groţinės literatūros, knygų. Reikia pasidţiaugti, kad nors ir sunkmečiu, iš 

Neringos savivaldybės lėšų nupirkta 42 fiz. vnt. naujų, populiarių ir vartotojų pageidaujamų knygų ir 

kraštotyros leidinių uţ 1,7 tūkst. Lt, uţprenumeruoti periodiniai leidiniai. Panaudota periodinių 

leidinių prenumeratai 20,4 tūkst. Lt. Tačiau nedaug gauta lėšų iš LR Kultūros ministerijos. 2010 

metais Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka iš LR kultūros ministerijos gavo tik 

11,0 tūkst. Lt.  

Dţiugu, kad šiuo sunkiu valstybei laikotarpiu nemaţėjo darbuotojų atlyginimai, normaliai 

galėjome dirbti, aptarnauti vartotojus.   

Vienas iš svarbiausių uţdavinių 2011 metais išlieka tolesnis ir spartesnis LIBIS diegimas, bei 

jo uţtikrinimas, saugus ir teisėtas LIBIS duomenų tvarkymas bei darbas Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje. Gaila, kad LIBIS diegimą vykdo tik 0,5 etato dirbanti 

bibliotekininkė. Dirbant šį darbą pilnu etatu būtų galima ţymiai paspartinti šios sistemos diegimą ir 

uţtikrinti LIBIS sistemos tinkamą administravimą bei tolesnį veikimą ir naudojimą Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje vartotojai jau gali naudotis 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroniniu (LIBIS) katalogu. Katalogas 

patalpintas Neringos savivaldybės interneto svetainėje: www.neringa.lt ir viešosios bibliotekos 

interneto svetainėje www.neringosvb.lt. 
 

 Iš esmės pasirengta vartotojų aptarnavimui elektroniniu būdu naudojant LIBIS skaitytojų 

aptarnavimo posistemę. Didesnį dėmesį reikia skirti ţmogiškiesiems ištekliams-darbuotojų 

kvalifikacijai. Viešojoje bibliotekoje jaučiamas vietos trūkumas dokumentų, ypač periodikos fondui 

saugoti.  

             Labai svarbu ir toliau dalyvauti įvairiuose konkursuose, rengti projektus, kurie padėtų gerinti 

viešosios bibliotekos veiklą. Projektų rengimas ir vykdymas padeda išplėsti viešosios bibliotekos 

veiklą, suburti didesnį būrį ţmonių, įstaigų, organizacijų bendram darbui. Labai svarbus tolesnis ir 

ţymiai efektyvesnis dalyvavimas Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programoje ir 

projekte „Bibliotekos paţangai“. Ypač jų rengiamuose įvairiuose konkursuose, akcijose. Pvz. viešoji  

biblioteka dalyvavo konkurse "Atvirukai iš gimtinės" ir kt.  

Didesnį dėmesį reikia skirti prieigos prie įvairių informacijos šaltinių, duomenų bazių plėtrai, 

jų sklaidai vartotojų tarpe. Vartotojų aptarnavimas, jų aprūpinimo įvairiais spaudiniais, informacinių 

poreikių tenkinimas, fondų komplektavimas bei saugojimas turi išlikti pagrindine viešosios bibliotekos 

ir filialų veiklos funkcija. Labai svarbus  tolesnis interneto paslaugos teikimo viešojoje bibliotekoje ir 

Juodkrantės filiale uţtikrinimas ir tobulinimas. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir informacijos 

įstaiga. 

2010 metais viešoji biblioteka bei filialai ir toliau bendradarbiavo su įvairiomis Neringos 

kultūros, švietimo įstaigomis, pagal galimybes dalyvavome miesto kultūrinėje veikloje. Tęsiama ir 

kasmet pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Nidos vidurinės mokyklos biblioteka. Tai labai 

padeda  sėkmingai rengti įvairius bendrus renginius moksleiviams, bendradarbiaujama ir rengiant 

metines statistines ataskaitas bei kitais klausimais. Pateiktos statistinės ataskaitos uţ 2009 metus 

Nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos bibliotekininkystės centrui, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešajai bibliotekai, Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijos kultūros 

skyriui. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2009 metų veiklos 

ataskaita patalpinta Lietuvos nac. M. Maţvydo bibliotekos interneto puslapyje esančioje LIBIS 

bibliotekų statistikos modulis dalyje, viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.neringosvb.lt  

Pagrindinius bibliotekoms keliamus uţdavinius viešoji biblioteka ir filialai stengėsi vykdyti.  

Galime pasidţiaugti ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje, kad ir nedaug, bet išaugusiu vartotojų, 

http://www.neringa.lt/
http://www.neringosvb.lt/
http://www.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://www.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://www.neringosvb.lt/
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lankytojų skaičiumi ir dokumentų išduotimi. Tai ne tik dţiugina, bet ir įpareigoja dirbti profesionaliai, 

didesnį dėmesį skirti teikiamų paslaugų kokybei.  

 

 

Ataskaitą parengė 
 

Direktorė     Dalia Greičiutė 
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XV. PRIEDAI 
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                                                             Priedas Nr. 1 

 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 

 

 

                                                                         2011-01-15 

                                                                            Neringa 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 

dokumentų fondo judėjimas 2010 m. 

 

 

 

Gauta dokumentų  

(fiz. vnt.) 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Preilos 

filiale 

Juodkrantės 

filiale 

Iš viso gauta 

dokumentų 

filialuose 

Iš viso gauta 

dokumentų 

Groţinės ir vaikų 

literatūros 

435 130 219 349 784 

Šakinės literatūros 

(knygų ir kt.) 

463 87 148 235 698 

Iš viso gauta knygų 

ir kitų dokumentų 
898 217 367 584 1482 

Periodikos 

(prenumerata) 
914 452 535 987 1901 

IŠ VISO GAUTA  1812 669 902 1571 3383 

Lietuvių kalba 1793 668 873 1541 3334 

Uţsienio kalbomis 19 1 29 30 49 

IŠ VISO GAUTA 

DOKUMENTŲ 

1812 669 902 1571 3383 

Iš viso nurašyta 

dokumentų (fiz. vnt.) 

1700 355 826 1181 2881 
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Priedas Nr. 2 

 

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

 

2011-01-14 
Neringa 

 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondas 

2011-01-01 dienai  (pagal turinį ir kalbas) 

 

 

   

Dokumentų fondas 

(fiz. vnt.) 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Juodkrantės 

filiale 

Preilos 

filiale 

 

IŠ VISO 

Groţinės ir vaikų literatūros 24482 22716 18296 65494 

Šakinės literatūros (knygų ir kt. ) 14288 10433 4172 28893 

Periodikos  11471 6242 5028 22741 

Šakinės literatūros iš viso 25759 16675 9200 51634 

Kitų dokumentų 41 0 0 41 

Lietuvių kalba 43707 27930 22873 94510 

Uţsienio kalbomis 6534 11461 4623 22618 

     

IŠ VISO 50241 39391 27496 117128 
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Priedas Nr. 3 

 
 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 
 
 

2011.01.15 

Neringa 

  

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2010 metų 
vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties 

A  P  S  K  A  I  T  A 
 
 
 
 

  
Vartotojų 
skaičius   

Apsilankymų (lankytojų) 
skaičius Dokumentų išduotis  (fiz.vnt.) 

  Vietinių  Laikinų   
Iš 

viso Vietinių  Laikinų   Iš viso Vietin.  Laikin.  Iš viso 

  gyvent. vartotojų     gyvent. vartotojų    gyvent. vartotojams   

Preilos filialas 78 224 302 4709 4608 9317 14620 14696 29316 

Juodkrantės fil. 174 182 356 5883 2463 8346 9045 3365 12410 
Iš viso 
filialuose 252 406 658 10592 7071 17663 23665 18061 41726 
Viešoji 
biblioteka 407 290 697 4388 5724 10112 8510 4367 12877 

           

IŠ VISO 659 696 1355 14980 12795 27775 32175 22428 54603 
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Priedas Nr. 4 

 

 
 

      NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

   
 
    

   2011.01.15    

   Neringa    

 

 Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų 2010 metų 

  V A I K Ų  vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties 

           A P S K A I T A   
  
 
 
  

  Vartotojų 
Apsilankymų 

(lankytojų)  Dokumentų išduotis   

    skaičius skaičius  (fiz. vnt.)   

Preilos filialas 13 909  1771  

Juodkrantės filialas 35 1296  2211  

Iš viso filialuose 48 2205  3982  

Viešoji biblioteka 70 1121  1150  

        

IŠ VISO   118 3326  5132  
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Priedas Nr.5 

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

  
 
    

  2011.01.15    

    Neringa    

      

      

      

   Lėšos dokumentams (knygoms, periodikai ir kt.)  įsigyti  

  2010 m. (tūkst. Lt.)   

 
 
 

 
 
 
   

 

Knygos ir kt. dokumentai   Periodika  

KM ministerijos 
lėšos 

Savivaldybės 
lėšos Iš viso 

Savivaldybės 
lėšos IŠ VISO 

 Knygynai, leidyklos   (Prenumerata)   

 
Viešoji biblioteka 

 
6,3  0,9 7,2 9,7 16,9 

Preilos filialas  
 

2,3  0,4 2,7 4,5 7,2 

Juodkrantės filialas 
 

2,4  0,4 2,8 6,2 9,0 

         
 

Iš viso 11,0 1,7 12,7 20,4 33,1 
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Priedas Nr.6 

 
           

 

 
 
NERINGOS  SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA  

             

   
 

2011.01.15       
      Neringa       

           

           

                    Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos ir filialų   

 vartotojų, lankytojų ir dokumentų išduoties  2010 m.    

            B E N D R A   A P S K A I T A     

   

 
 

        

           

        
Dokumentų 
išduotis             (fiz.vnt.)    

   Vartotojų Lankytojų    Išduotis Išduotis Išduotis 

   skaičius skaičius Knygų Periodikos Iš viso Į namus vietoje iš viso 

Vaikai (iki 14 m.)   118 3326 2428 2704 5132 2801 2331 5132 

Mokiniai (IX-XII kl. Mokiniai. VB 

ir Preilos filialas) 54 439 687 142 829 446 383 829 

Iš viso mokinių 172 3765 3115 2846 5961 3247 2714 5961 

Suaugusieji 
(vietin. gyvent.)     487 11215 8603 17611 26214 11495 14719 26214 

Iš viso vietin. 
gyvent.     659 14980 11718 20457 32175 14742 17433 32175 

Laikini vartotojai   696 12795 5074 17354 22428 5714 16714 22428 

              
 

IŠ VISO 
     1355 27775 16792 37811 54603 20456 34147 54603 

           

 

 


